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آلية  بشأنالّلبنانيّين ين خبراء الحكومّيللة مخّصصة دورة تدريبّي
 الفساد لمكافحة المّتحدة األمم إتفاقّية تنفيذ ستعراضإ

 
 اللبنانّيةة ، الجمهورّيبيروت

 2302 نوفمبر/تشرين الّثاني 03
 

 البرنامج
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 لمحة مختصرة

 ةتدريبّي دورة اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج التابع العربية البلدان في النزاهة وتعزيز الفساد لمكافحة اإلقليمي المشروع ينّظم
 الجمهورّية) بيروت في الفساد لمكافحة المّتحدة األمم إتفاقّية تنفيذ إستعراض آلية بشأن اللبنانّيين الحكوميين للخبراء مخّصصة

-2300 سنة اإلتفاقّية تنفيذ تقييم آلية إطار في للمراجعة خضعيس لبنان أّن علمًا ،2302 نوفمبر/تشرين الّثاني 03 في( اللبنانّية
 المتحدة األمم إتفاقّية لتنفيذ ةالمرجعّي الذاتي التقييم قائمة إستعمال على المشاركين قدرة تعزيز إلى ةالتدريبّي الدورة تهدف. 2304
 في يشارك. الفساد ومكافحة النزاهة تعزيز مجال في ةالوطنّي اإلصالحات دعم أجل من الذاتي مالتقيّي فوائد وتعزيز الفساد لمكافحة

وُيذكر أن الفريق المشارك في هذا الّتدريب ينبثق عن اللجنة الفّنية . الذاتي الّتقييم تقرير بإعداد المكّلف الوطني الفريقالّنشاط  هذا
للعمل على وازاة لجنة وزارّية تّم تأسيسها بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء بم 2302ديسمبر /في كانون األّولالّتي تّم إنشائها 

 ينّظمها أنشطة سلسلة من جزء الدورة هذه تشّكل. حة الفسادتنفيذ اإلتفاقّية في لبنان ودعم جهود وضع استراتجّية متكاملة لمكافتفعيل 
 ومكافحة النزاهة لتعزيز الوطنية الجهود وإثراء فّعال بشكل اإلستعراض آلية في اإلنخراط من المعنّية الجهات لتمكين البرنامج

 .الفساد

 خلفية

الجهود  في التالقي أهّم نقاط إحدى 2332ديسمبر  14 في النفاذ حيز دخولها منذ الفساد، لمكافحة المتحدة األمم ةتفاقّيٌتعّد إ .0
وساعدت  الفساد ومعاقبة مرتكبيه، معاييًرا واضحًة للوقاية من عليه يتضمن متفًقا دوليًّا فقد أوجدت إطاًرا. الفساد لمكافحة ةالعالمّي

هذا  في اإلقليمي والدولي للتعاون ة المعالمووّفرت أرضّية واضح العالم، في الفساد بمكافحة مشتركة للمهتّمين لغة بذلك على إيجاد
 مكافحة جهود تنشيط في دوًرا حاسمًا ةاإلتفاقّي وهذا ما ظهر جليًّا على سبيل المثال في حالة المنطقة العربية حيث لعبت. المجال

سمية والنقاشات في األطر الّربشكل جدّي  إليها التي يكاد يحظر التطرق من المحّرمات نوًعا هذا الموضوع يعّد كان أن الفساد بعد
، صعد موضوع مكافحة الفساد 2302، وما تبعها من تحوالت تاريخّية وتداعيات ما تزال مستمرة في 2300ومع أحداث . ةالعاّم

اد وذلك في ظّل تصاعد الدعوات الرسمّية والشعبّية الى اعتم. ات اإلصالح في عدد كبير من البلدان العربّيةإلى رأس قائمة أولوّي
ة فاعلة لمكافحة الفساد، مع ما قد يتطّلبه ة ومؤسسّينهج إصالحّي جديد قائم على المشاركة واإلنفتاح يعمل على تطوير أطر قانونّي

 . ذلك من إعادة نظر في العقد اإلجتماعي القائم بهدف إرساء الدعائم السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية الالزمة لهذه اإلصالحات
ا لمكافحة ، خارطة طريق بشأن أهّم التدابير التي يجب اتخاذه1بلًدا عربًيا 01ة التي التزم بتنفيذها حتى اآلن تفاقّياإلتقّدم  .2

المنعقد الدول األطراف في اإلتفاقّية  في ختام الدورة الثالثة لمؤتمرالتي اعتمدت  2،تنفيذ هذه اإلتفاقية ستعراضإوتتيح آلية . الفساد
ة، ، فرصة بالغة األهمّية لتمكين كل دولة طرف من مراجعة مدى تنفيذها لإلتفاقّي2330نوفبر  00بتاريخ ( قطردولة )الدوحة  في

على االستعراض نتقادات التي توّجه أحياًنا إلى آلية وبرغم اإل. في هذا المجال التقنية لمساعدةومن ثّم تحديد الفجوات واحتياجات ا
في مجال وتاريخية مة نها ما تزال ُتعّد خطوة متقّدال تشرك المجتمع المدني بالدرجة المأمولة، إال أوليست شّفافة بالقدر الكافي،  أنها

                                                             
الفلسطينية، والعراق، والكويت، وقطر، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، األردن، واإلمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، وجيبوتي، والسلطة الوطنية  1

 .واليمن
 . http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/IRG.htmlلتحميل الوثائق الّرسمية الخاصة بآلية اإلستعراض   2

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/IRG.html
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ُيحكم  فصاعدًا، سوف اآلن من: "المتحدة عن ذلك بقوله األمم لمنّظمة وقد عّبر معالي األمين العام. الجهود الدولّية لمكافحة الفساد
  3".لمكافحة الفساد، وليس بمجرد الوعود التي تقطعها على نفسهاجراءات خذه من إعلى الدول بما تّت

مرحلة  كل تتأّلف. ةاإلتفاقّي الدول األطراف على تنفيذ مساعدة ة دورّية تهدف إلىة دولّيآلية االستعراض هي عملية حكومّي .0
والرابع ( القانون وإنفاذ التجريم)الثالث يتم استعراض الفصلين . سنوات منهما خمس كّل ةدورتين استعراضيتين، مّد استعراضية من

 فتتأّل. انيةورة الّثالّد أثناء( الموجودات استرداد)والخامس ( دابير الوقائيةالّت)اني الّث الدورة األولى، والفصلين أثناء( وليالّد التعاون)
 بالقرعة يتم اختيارها التي األطراف الدول عدد ربع يتم خاللها استعراض كاملة سنة منها جولة كل ةمّد. من أربع جوالت دورة كل
التي  الدولة ينهم الدولة لتمثيلها، وتبدأ بقيامن تعّييتتّم عملية االستعراض من خالل خبراء حكومّي. بداية كل دورة استعراض في

يتّم  أخرتان، دولتان ومبعد ذلك تق 4.ةالذاتي المرجعّي باستخدام قائمة التقييم الذاتي يمالتقّي بتحضير تقرير يجري استعراضها
يجري  التي الدولة الحوار مع بواسطة تستكمال التحليل ان لهما التقرير، ويمكن بتحليل محتوى هذا بالقرعة أيضًا، اختيارهما

 ا، مقّراجتماعات مشتركة في فييّن بزيارات وطنية أو عقد القيام مثل يجري اإلتفاق عليها أخرى مباشرة أّي وسائل أو استعراضها
 تّم ط نموذجي،مخّط صياغته إلى في استعراض ُقطري يستند تقرير هذه العملية عن ينتج. األمانة العامة لمؤتمر الدول األطراف

 .عنه خالصة وافية األطراف ويتم نشر ولإلى مؤتمر الّد قريرالّت هذا ُيرفع. قاريرالّت مختلف بين التناسق تحقيق وضعه بهدف

  عمالاألجدول 

                                                             

  .http://www.un.org/arabic/news/sg/searchstr.asp?newsID=801لإلطالع على كلمة األمين العام بشكل كامل، يرجى زيارة  3 
 المتحدة  لمعني األمم مكتب االستخدام، وضعه سهل الحاسوب على( application) تطبيق هي الفساد لمكافحةاألمم المّتحدة  المرجعية لتنفيذ إتفاقّية الذاتي للتقييم قائمة  4

 األطراف بمعلومات المرجعية مؤتمر الدول القائمة تزّود. معّين بلد في لإلتفاقية اإلمتثال حالة عن المعلومات لجمع األطراف، الدول مع بالتشاور والجريمة، بالمخدرات
 ،2332 في والتي وضعت المرجعية، القائمة من النسخة األولى وقد اقتصرت. اإلحصائية الوظائف من مستفيدة التقنية المساعدة من واإلحتياجات اإلمتثال نسب عن ةمفّصل
 من أكثر عن الخبراء وممثلين اإلعتبار أراء في األخذ مع االتفاقية، مواد لتشمل جميع وتوسعت 2009 في وقت الحق في تحسينها وتم. لإلتفاقية اإللزامية األحكام على

 زيارة يرجى المرجعية، القائمة تحميللو لمزيدل. للتقّييم الذاتي العرب الحكوميين الخبراء فريق أعضاء في ذلك بما بلدًا، 37
assessment.html-http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/self.  

 2312 تشرين الّثاني 33 في الجمعة
 

 الجلسة األولى 13.44 – 13.33

 ة األمم المتحدة لمكافحة الفسادتفاقّيإستعراض تنفيذ آلية إمراحل وأدوات ومفاهيم 

ستعراض وخلفية نشوئها وتعريفهم بشكل مفّصل اإل إطالع المشاركين على مفهوم آلية :الهدف
 .المستفادة من تطبيقها حتى اآلنعلى مختلف مراحلها ومتطّلباتها وأهّم الدروس 

 
  تقديم 
 نقاش 

http://www.un.org/arabic/news/sg/searchstr.asp?newsID=801
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/self-assessment.html
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 الجلسة الثانية 12.33 – 13.44

 تفاقّية األمم المتحدة لمكافحة الفسادلتنفيذ إة يم الذاتي المرجعّيقائمة التقّي

 .ة وتدريب المشاركين على استخدامهاتقديم قائمة التقييم الذاتي المرجعّي :الهدف

 
 ة اتي المرجعّيتقديم قائمة التقييم الّذ 
 نقاش 

 

 استراحة  12.33 – 12.33
 

 الثةالثالجلسة   13.33 – 12.33

  تمارين تطبيقّية

التقارير القطرية و القائمة المرجعّية تقرير الّتقييم الّذاتي بإستخدامتنمية القدرة على إعداد  :الهدف
 .وعرض النتائج الّنهائيةباإلستناد إلى المخّطط النموذجي بما في ذلك الملّخص الّتنفيذي 

   تمارين تطبيقّية 
 

 ّرابعةال الجلسة  14.33 – 13.33

 لبنانفي  ة األمم المّتحدة لمكافحة الفسادتفاقّيإاتي لتنفيذ قييم الّذالّت إلجراءالخطوات المقبلة 

إلجراء  مناقشة الخطوات المقبلة وتوزيع األدوار وتحديد المسؤوليات والجدول الزمني: هدفال
 .ةة اإلرشادّيحدة لمكافحة الفساد وفق المذكّرالمّتة األمم تفاقّيإاتي لتنفيذ قييم الّذالّت

 
 عرض الخطة المقترحة 
  عمل وطنية لخطةمقترح مناقشة عامة واعتماد 

 

 

*** 


